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ِدْٛىِ  ٍِ انشَّ ًه ْد ِ انشَّ  ثِْغِى َللاه

ثغى هللا انشدًٍ  –فأػٕر ثبهلل يٍ انشٛطبٌ انشجٛى  –أيب ثؼذ  –َذًذِ َٔصهٙ ػهٙ سعٕنّ انكشٚى 

ُلٕ -انشدٛى  َله تهفهشَّ ٔه ٛؼًب  ًِ ِ جه ْجِم َللاَّ ًُٕا ثِذه اْػتهِص  صذق هللا انؼظٛى  –[ ٠ٖٖٔٓ] أه

অজকে অমাকির েকয়েটা িুবষিা দনকয় অকাচনা েরা কব আনলাঅল্লা। মানুকর 

িুবষিাগুকার মকযে এেটা কা, দনকজকে দনভুষ মকন েরা বা অত্মম্ভদরিা। অরদবকি 

থযটাকে বা য়, ঈজব। দনকজর োকজর ঈপর ন্তুষ্ট য়া। িার খুব প্রভাব কা থয, এআ 

যরকের বেদি এমন ংোকরর স্বীোর য় থয কনের নীি থ অর গ্রে েকরনা! এখন 

এর থেকে বাাঁচার েী ঈপায়? পূবষবিষীকির এআ যরকের িুবষিার থেকে অিলষ েী দিকা? 

থমাটামুদট এআ েয়টা দবকয় অকাচনা কব আনলাঅল্লা। 

 “ঈজব” এর িুবষিা ! 

 এটার োরকে কনের নীি গ্রে না েরার প্রবেিা ! 

 িার থেকে বাাঁচার ঈপায়।  

 বকলক এআ বোপাকর পূবষবিষীকির  অিলষ।  

ঈজব এর িুবষিা 

দনকজকে দনভূষ মকন েরার বোপাকর থোরঅকন োরীকম অল্লা িা’য়াা বকন : 

 –اػٕر ثبهلل يٍ انشٛطبٌ انشجٛى 

[ ٰٗ ٍِ اتَّمه ًه ِ ٕه أهْػههىُ ث ُْ كُّٕا أهَُفغهُكْى   [٠ٖٕٖ٘فهَله تُضه
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দনকজকিরকে থিামরা পদবে থ াো েকরানা। থে থবদল থখািাভীরু - দিদন ভাকা জাকনন। 

[৫৩:৩২] 

এআ যরকের বেদিকির দনন্দা েকর অল্লা িা’য়াা বকন : 

ُٓى ٌه أهَفُغه كُّٕ ٍه ُٚضه ْى تهشه إِنهٗ انَِّزٚ نه ٌه فهتًَِٛل ]  أه ًُٕ َله ُْٚظهه ٔه ِكّٙ يهٍ ٚهشهبُء  ُ ُٚضه  [٪٠ٗٗثهِم َللاَّ

কিরকে অপদন থিকখন না, যারা দনকজকিরকে পদবে দককব প্রোল েকর! বরং যাকে আচ্ছা 

অল্লা িা’য়াা পদবে থ াো দিকবন। িাকিরকে ল্প পদরমাে জুুম েরা কবনা। [৪:৪৯] 

দবয়টা এমন না থয, অদম যদি দনকজকে পদবে দককব - ভাকা দককব প্রোল না েদর, 

িাক অদম অমার থনে অমকর ফ েম পাকবা। অল্লা িা’য়াা অমাকে মূোয়ন 

েরকবন না। বরং 

ائُِش ] وه تُْجههٗ انغَّشه ْٕ  [٪٩ٙ٠ٚه

স্বরে েকরা থআ দিনকে থযদিন দভিকরর থনপকেের দবয়গুদ প্রোল েকর থফা কব। 

[৮৬:৯] 

এআজনে এেজন বেদি দভিকর থয বস্থা থপাে েকর, থটা িার ঈপর দিকয় প্রোল থপকয়আ 

যায়। ািীকর মকযে এককি রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম বকন : 

 - َل تخفٙ يُّ خبفٛخ - هللا اػهى ثبْم انجش يُكى َلتضكٕا اَفغكى

থিামরা দনকজকিরকে পদবে থ াো েকরা না। থিামাকির মকযে থনেোর থে? - অল্লা 

িা’য়াা ভাকা জাকনন। অল্লা িা’য়াার োকি থোন থ াপন দবয় থ াপন না। 
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ািীক এককি রাূ াল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম বকন : 

 يٍ اعتش ثغشٚشح انجظ هللا سدائّ

থেঈ যদি থোন থ াপন বস্থা দনকজর দভিকর থপাে েকর, অল্লা িা’য়াা থআ বস্থাটার 

থপাাে িার বাদেে বয়কব পদিকয় থিন। 

বাদেে অচরকের মকযে এটা প্রোল থপকয় যায়। থেঈ যদি ভাকা বস্থা দভিকর থপাে 

েকর, িাক বাদেেভাকব িার এেজন ভাকা মানু বার অচরেমূ প্রোল কয় োকে। 

থেঈ যদি মন্দ বস্থা দভিকর যকর রাকখ - থপাে েকর, িাক থ খারাপ এমন এেটা 

যারো থােকির য় বা মাকজর মকযে িার বোপাকর এআ যরকের এেটা িৃদষ্টভদি প্রোল 

কয়আ যায়। এআজনে দনকজকে ভাকা থ াো েরা, দনকজকে ভাকা দককব প্রোল েরা - এর 

প্রকয়াজন নাআ। দনকজ ভাকা য়া, এটা কা জরুরী। ভাকা দককব প্রোল েরা - এআ 

দবয়টা অকরেটু দবকেে েরদি :  

মকন মকন দনকজকে দনকয় মুগ্ধ োো - দনকজরটাকেআ দিে মকন েরা, এটা ভু। দনকজকে 

দনভূষ প্রোল েরা, এটা পরায। এটা দনন্দনীয়। এটার দিরস্কার েরা কয়কি এআ 

অয়াকির মকযে। অবার থোন িদ প্রমাে িািা নে থোন মুমানকে থিাী মকন েরা, 

িা পরায। অবার দনকজকে দিে দককব প্রোল েরা - অবার দনকজকির মকযে োঈকে 

াদটষফাআ েকর থিয়া থয, থ খুব ভাকা। এটা দনকয। োরে দভিকরর বস্থা থিা অদম 

জাদন না। থযমন : োঈকে - থোন বেদিকে িদ প্রমাে িািা খারাপ বা বা খারাপ যারো 

েরা, এটা অবার লরীয়কি দনদদ্ধ। 
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ঈযকবর োরকে কনের নীি গ্রে না েরার প্রবেিা : 

ٍِّ إِْثى   ٌَّ ثهؼْطه انظَّ ٍِّ إِ ٍه انظَّ ِجُٕا كهثًِٛشا ِيّ ُُٕا اْجتُه ٍه آيه ب انَِّزٚ ٓه  [٠ٕٔ٪ٗ] أهُّٚ

ক যারা ইমান একনি! দযোংল থেকে কন্দ এদিকয় চ, থেননা যারোর দেিু এমন 

রকয়কি, থযগুদ পরায  পাপ। [৪৯:১২] 

েষাৎ িদ প্রমাে িািা থোন মুমানকে – বাদেেভাকব থযআ বেদির অচার-অচরে  

োযষক্রম ভাকা - এআ বেদিকে থোন িদ প্রমাে িািা খারাপ মকন েরা, নোয়োরী মকন 

েরা (  إِْثى), এআটা পাপ। অবার দনকজকে মন্দ দককব প্রোল েরা, দনকজকে খারাপ দককব 

দচদেি েরা, খারাপ এেটা বস্থা দনকজর মকযে যকর রাখা - এটা লদরয়কি োমে না। িাআ 

এখাকন এেটু ূক্ষ্ম দবয় অকি। 

এেটা কা :  

o দনকজকে দনকয় দনকজ মুগ্ধ কয় োো - দনকজকে দনকজ ভাকা মকন েরা। এটা 

দনদদ্ধ। 

o দনকজকে দনকজ ভাকা দককব প্রোল েরা। এটা দনদদ্ধ।  

o কনের বোপাকর খারাপ যারো েরা। এটা দনদদ্ধ। িদ প্রমাে িািা নে োকরা 

বোপাকর খারাপ যারো েরা। এটা দনদদ্ধ।  

o োঈকে ভাকা দককব াদটষদফকেট দিকয় থিয়া। ভাকা দককব থ াো দিকয় 

থিয়া। দনকজকে ঈে বা নে োঈকে ঈে। এটা দনদদ্ধ।  



 

 

 

ঈজব থেকে বাাঁচার ঈপায়- লাআখু াদি মুফদি অবু আমরান াদফজাহুল্লা  

 
নেদট কা : 

o দনকজকে খারাপ দককব দচদেি েকর রাখা, দনকজ খারাপ দককব দচদেি োো। 

এটাকে থোন দবয় মকন না েরা। 

o অদম খারাপআ, অমার একিা ভাকা বার প্রকয়াজন নাআ, অমাকে থিামরা খারাপআ 

জাকনা! অর মানুকর িৃদষ্টকি খারাপ আয়া োোকে থ থোন দবয়আ মকন েকর না।  

এআ দজদনটা কা দনষজ্জিা, থবায়াপনা। এটা লদরয়কি োমে না। অর এটা থেকে যদি 

এেটা মানু দবরি না োকে, িাক িার দ্বারা থযকোন যরকের পরায কয় থযকি পাকর। 

 ارا اٌ نى تغتذٙ فبفؼم يب شئت

যদি থিামার জ্জা না োকে, একেবাকর যা আচ্ছা িাআ েরকি পাকরা। 

এআকয দনষজ্জ কয় যায়া - ব পরাকযর িরজা বেদির জনে খুক থিয়। এআজনে অমার 

বোপাকর মানুকর ভাকা যারো োেুে - এআ বস্থাটা ( )حسن ظن  োেুে, এআ বস্থাটা যকর 

রাখাটা লদরয়কি োমে।  

িাক বান্দা েরকব েী? 

থ দনকজকে দনকজ পরাযী দককব বষিা মকন েরকব এবং এআ পরাকযর ংকলাযন অমার 

জনে প্রকয়াজন - এআ এেটা বস্থা যকর রাখকব দনকজর মকযে। মানুকর দিে বস্থান কা, 

থ অল্লা িা’য়াার োকি বষিা দনকজকে পার  বাদনকয় রাখকব, েম দককব প্রোল 
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েরকব। দনকজ থিাী - পরাযী দককব িাাঁর ামকন দবনকয়র াকে োেকব, োেুদি দমনদি 

েরকব, োন্নাোদট েরকব। এটাআ কা মানুকর স্বাভাদবে বস্থা।  

িার ঈকটাটা  - থ দনকজর ঈপর মুগ্ধ কয় োকে, দনকজকে দনকয় থ থ ৌরবাদিি। 

দনকজকে দনকয় থ খুব ফখকরর মকযে, ংোকরর মকযে অকি। দনকজরটাকেআ থ দনভূষ মকন 

েকর - এটা কা িার জনে এেটা খারাপ বস্থা।  

এআ থয দনকজকে দনকয় মুগ্ধ য়া - এটারআ পরবিষী এেটা প্রোল কা থয, িার মকযে 

এেটা ংোর চক অক। দেদবর চক অক। অর দেদবর কা িেকে প্রিোখোন েরা। 

অর মানুকিরকে িুচ্ছ জ্ঞান েরা।  

নে এে ািীকর মকযে রাু োরীম াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম থল যমানায় যখন 

িূরাবস্থা একেবাকর চূিান্ত বস্থায় থপৌিকব - থআ মকয়র িূরাবস্থাগুকার এেটা রাূ 

াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম ঈকল্লখ েকরকিন। 

 ْٕاء يتجؼب

থখয়া-খুদলর নুরে েরা কব। 

মানু দনকজর থখয়া-খুদলর নুরে েরা শুরু েরকব। এমন েদিন বস্থান যখন চক 

অকব, িখন أيش ثبنًؼشٔف ٔ َٓٙ ػٍ انًُكش - োযষেরী োেকব না। িখন জনাযারকের 

জনে যারা দচন্তা েরকি যাকব, িাকির বস্থা এমন কয় যাকব থয, জনাযারে দচন্তা েরকি 

দ কয় দনকজ জনাযারকের মি কয় যাকব! থিায়াি েরকি এককিা (?) থিায়াি কয় যাকব! 



 

 

 

ঈজব থেকে বাাঁচার ঈপায়- লাআখু াদি মুফদি অবু আমরান াদফজাহুল্লা  

 
এমন কয় যাকব!! িখন থিখা যাকব থয, মাজ এমনভাকব দবেৃদির স্বীোর কয়কি থয, 

মাকজর াকে থয দমকল োেকি চাআকব, থ দনকজ দবেৃদির াকে জদিকয় যাকব! মাজ ভাকা 

েরকি থযকয় দনকজ খারাপ কয় যাকব! বাস্তবিা , থ মানুকিরকে ঈপকিল থিয়ার থনে 

অম েরকি থযকয় থিখকব, থ ঈপকিল দিকি দ কয় িে েোকে থ াপন েরকি! 

মানুকিরকে দবভ্রান্ত েরকি! মানুকির মন জুদ কয় েো বকি কচ্ছ! লদির ভকয় - থাে 

জ্জার ভকয় – জুুম-িোচাকরর ভকয় বা দবদভন্ন যরকের দবপি অপকির অলংোয় থ 

িেটাকে প্রোল েরকি পারকি না! মানু দবভ্রাদন্তর মকযে থেকে যাকচ্ছ!! এআমকয় থয 

থরা টা মানুকর মকযে থিখা দিকব থটা কা : 

 ْٕاء يتجؼب

থখয়া-খুদলর নুরে শুরু কয় যাকব। 

থেঈ োকরাটা মানকব না! দনকজ থযটা ভাকা মকন েকর, থটার দপিকনআ িুটকব! এআকয, 

দনকজরটাকেআ দনকজ গ্রর েকর রাখা, বকচকয় থবদল গুরুত্ব থিয়া - এটা মানুকর এেটা 

মারাত্বে থরা ।  

অর এআ থরাক র পদরেদি কা, িার মকযে ংোর ৃদষ্ট য়। ংোর এক যায়। িখন 

থ দনকজকে কিের থচকয় বি মকন েকর! ক্ব এমন বস্তু, যার ামকন থয থেঈ মাো নি 

েরকি বাযে। দেন্তু থ িখন কক্বর ামকন মাো নি েরাকে দনকজর জনে - িখন দনকজর 

পদজলন - দনকজর লান - দনকজর মাকনর পদরপন্থী মকন েকর!  
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বাস্তকব ক্বটা কা মু’দমকনর ারাকনা ম্পি। থযখাকন থ এটাকে পাকব, থখান থেকে থ 

এটাকে দনকব। দেন্তু থিকখন, এে যরকের থাে দিকা যাকির বোপাকর অল্লা পাে বককিন 

- থোরঅকন োরীকম িাকির অচরেটা এআভাকব প্রোল েকরকিন : 

ٍه  بله انَِّزٚ له ِّ ٔه ْٛ َهب إِنه ًْٛشا يَّب عهجهُمٕ ٌه خه ْٕ كهب ُُٕا نه ٍه آيه  [٠ٔٔٙٗ] كهفهُشٔا ِنهَِّزٚ

আর যারা অবিশ্বাস প াষণ করর তারা তারের সন্বরে ির যারা ঈমান এরনছ, এআ 

দবয়টা যদি িে কিা িাক ঐ থােগুকা থখাকন অমাকির অক  থযকি পারকিা না। 

[৪৬:১১] 

াযারেভাকব রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাকমর প্রােদমে নুাদর োরা দিকা? িুবষ 

থেেীর থাে। এখন মাকজর প্রদিদিি থাে, বিরা েী বকি?  

 ِّ ْٛ َهب إِنه ًْٛشا يَّب عهجهُمٕ ٌه خه ب ْٕ كه [٠ٔٔٙٗ] نه  

মুাম্মাি াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম যা দনকয় এককিন, এটা যদি ভাকা কিা, এটা যদি 

ঈত্তম দেিু কিা - িাক এআ দনচু থেেীর থােগুকা এআ ঈত্তম দজদনটার দিকে অমাকির 

অক  গ্রর কি পারকিা না। [৪৬:১১] 

োরে : 

 انجُظ ًٚٛم انٙ انجُظ

প্রদিটা বস্তু িার মজািীয় বস্তুর দিকে যাদবি য়। 
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মুাম্মকির অদনি দবয়গুকা যদি ঈত্তম য়, িাক অমরা থযকিু ঈত্তম অমরা থআগুকা 

অক  গ্রে েরার েো! যমরা থিা থগুদ গ্রে েরার েো না!! 

ُهب ُِْ ِٓى ِيٍّ ثٛه ْٛ هه ُ ػه ٍَّ َللاَّ ِء يه ُؤَله
ْهٰ ُٓى ثِجهؼٍْط ِنّٛهُمُٕنٕا أه َُّب ثهؼْعه ته ِنكه فه

زهٰ كه ٍه  ۗ   ٔه ُ ثِأهْػههىه ثِبنشَّبِكِشٚ أهنهْٛظه َللاَّ

[ٙ٠ٖ٘] 

অর এআভাকব অদম িাকির এেিকে লান েদর নে িকর দ্বারা। ফক িারা বক, “এআ 

থােগুকাকে অল্লা পাে অমাকির মযে থেকে নুগ্রকর পাে বাদনকয়কিন”। [৬:৫৩] 

অল্লা রাবু্ব অ’াদমন োকরা ঈপি  নুগ্র েরকবন - এটা িারা মকন েকর থয পাকে 

নুগ্র। অ নুগ্রকর পাে দিকা িারা দনকজরা! এআভাকব :  

ُهب ثَّ ٰٖ سه َهشه  ْٔ ئِكهُخ أه ًهَله ُهب اْن ْٛ هه َله ُأَِضله ػه ْٕ َهب نه ٌه ِنمهبءه ٍه َله ٚهْشُجٕ بله انَِّزٚ له ا   ٔه ْٕ ػهته ٔه ِْٓى  نهمهِذ اْعتهْكجهُشٔا فِٙ أهَُفِغ

ا كهجًِٛشا ] ًّٕ  [٠ُٕٕٔ٘ػتُ

অর যারা অমার াকে থমাাোকির োমনা েকর না িারা বক, “থেন অমাকির োকি 

দফদরশ িাকির পািাকনা য় না েবা অমাকির প্রভুকেআ বা থেন অমরা থিখকি পাআ না?” 

িারা দনকজরা দনকজকিরকে বি বাদনকয় থরকখকি, িারা বি যরকনর বািা থবকি থ কি। 

[২৫:২১] 

এআ থয এেটা বস্থা, দনকজকে কক্বর থচকয় ঈপকর ঈদিকয় থফা - এটাআ ািীক বা 

কয়কি থয, অ “িাোবু্বর”। িাোবু্বকরর াকে - এআ ংোকরর াকে ইমান দমকল না। 

এে দিকর মকযে ২টা দজদন - ইমান  দেদবর - এেকে োকে না।  

অর দেদবকরর বোখো েরা কয়কি ািীকর মকযে এটাআ। রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া 

াল্লাম েী বককিন? 
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 َل ٚذخم انجُخ يٍ فٙ لهجّ يثمبل رسح يٍ كجش

যার দিকর মকযে জাররা পদরমাে ংোর দবিেমান, থ জান্নাকি প্রকবল েরকব না। 

িঃপর রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম এআ দেদবর - ংোকরর বোখো েকরকিন : 

 ثطم انذك ٔ غًط انُبط

o িেকে দমেো বক াবেস্ত েরা। 

o অকরেটা কা িেকে স্বীোরআ না েরা।  

o েবা িেকে িে দককব স্বীোর েকরকি, দেন্তু িেকে থ গ্রে েরকি না। 

েবা িেকে থ প্রদিি েরকি।  

এআ বগুকা ثطم انذك-এর ন্তভুষি। িেকে প্রিোখোন েরকা থ!  

 ٔ غًع انُبط

o অর থােকিরকে িুচ্ছ জ্ঞান েরা - থয় জ্ঞান েরা! িাকিরকে ম্মান েরা!! 

বােী এখাকন িাোবু্বকরর বোপাকর এেটা ংলয় কি পাকর। থযমন :  

এে াাবী রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লামকে দজকজ্ঞ েকরকি থয, থ অল্লার 

রাূ! থোন বেদি - িার োপি ভাকা কব, জুিা ভাকা কব। এআগুকা িার োকি ভাকা 

া কব - পিন্দ া কব, এটা দে িাোবু্বর - ংোকরর ন্তভূষি?  

রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম বককিন থয, “না”। 

 اٌ هللا جًٛم ٚذت انجًبل
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অল্লা পাে ুন্দর। দিদন থৌন্দযষ পিন্দ েকরন। 

 اٌ انكجش يٍ ثطم انذك ٔ غًط انُبط

িাোবু্বর কা, থয িেকে প্রিোখোন েকর অর থােকিরকে িুচ্ছ জ্ঞান েকর। 

এটা কা িাোবু্বর। বরং ভাকা থপাাে পদরযান েরা, ভাকা জুিা পদরযান েরা, োঈকে 

যদি অল্লা িা’য়াা ম্পি িান েকরন - িুদনকয়দব ম্পি োকে এবং নোনে ক্ব অিাকয়র 

পকর দিদরি িার োকে িাক অল্লা পাে চান থয, অল্লা পাকের থনয়ামকির প্রোল 

িার মকযে থিখা যাে। থ েৃপকনর মি দনকজকে থ াপন েকর রাখকা, থযন দনকজ থোন 

দভখাদর! থোন ভাবগ্রস্ত বেদি িার োকি দেিু চাআকি না পাকর। এআটা লদরয়কি োমে না। 

বরং িার মকযে অল্লার থনয়ামকির প্রোল োোটাআ লদরয়ি োমনা েকর। এটাআ োমে। 

অম োজ ংদেষ্ট বেদিকির বকচকয় বি থয প্রবেিাটা থটা কা, মকনর চাদিার পদরপদন্থ 

থোনদেিু িারা গ্রে েকর না! থআ িেটাকেআ িারা গ্রে েকর, থযটা িাকির মকনর 

চাদিার নুযায়ী। এটাকে থোরঅকন োরীকম অল্লা রাবু্ব অাদমন খুব ভয়ানে ভাকব 

বককিন। েী বককিন? 

[ٗ٘٠ٕٖ] اُِ   ٕه ْه ٓهُّ 
زه إِنهٰ ٍِ اتَّخه ْٚته يه أه  أهفهشه

অপদন থিখকন, ঐ বেদিকে থয িার থখয়া-খুদলকে িার ঈপাে বাদনকয় দনকয়কি। [৪৫:২৩] 

থখয়া-খুদলকে থ ঈপাে বাদনকয় দনকয়কি। েষাৎ িার থখয়া-খুদলর নুেূক থয দবয়গুকা 

োকে, থ দবয়গুকাকে থ মাকন। অর থখয়া খুদলর দবপরীকি যা অকব, থগুদকে থ 
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প্রিোখান েরকব! দনকজর িুদনকয়দব স্বােষ - দনকজর ুদবযা - দনকজর মকনর চাদিা, এগুকার 

পকে ক থ মানকব। অর এগুকার ঈপর অ াি অক বা ক্ব মানকি থযকয় স্বােষগুকা 

নষ্ট ক, থআ ক্বকে থ মানকব না। এআভাকব অক যখন এেজন মানু দনকজকে বি 

েকর রাকখ - ািীকর মকযে এককি : 

انججبسٍٚ فٛصٛجّ يب اصبثٓىَل ٚضال انشجم ٚزْت ثُفغّ دتٙ ٚكتت فٙ   

থোন বেদি এআভাকব িাকে দনকয় অক  বািকি োকে - দনকজকে এআভাকব বি বাদনকয় 

রাখকি োকে - নে থােকির থচকয় থ দনকজকে ঈাঁচু মকন েকর, িঃপর থ দনকজকে 

জাব্বাদরনকির মকযে - জাদমকির মকযে - িোচারী এবং স্বস্বরাচারীকির মকযে িার নাম ঈকি 

যায়। িঃপর থআ িোচারীকির ঈপর থয অপি অক, িাকে থআ অপকি গ্রা েকর 

থনয়। 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম অকরা িেষ েকরকিন থয : 

থিামাকিরকে বকবা? 

 اَلأخجشكى ثبْم انُبس

জাান্নাকমর দযবাী থোন থেেীর থাে কব, এটা বকবা? 

 - كم ػتم جٕاص يغتكجش

انجبفٙانغهٛع  - (ػتم)  রূঢ় স্বভাব, দখটদখকট স্বভাব। থোন যরকের প্রীদি, মায়া-মমিা, িরি - 

এগুকা িার মকযে থনআ। 
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انجًٕع انًُٕع  - (ٔانجٕاص)  ম্পি ঞ্চয়োরী বা জমাোরী, ম্পি অটকে রাকখ। 

انًختبل انفخٕس  - ংোরী  - (ٔانًغتكجش) - থ ৌরবাদিি।  

 

থোরঅকন োরীকম অল্লা িা’য়াা একির বস্থাটা িুক যকরকিন এভাকব : 

ُهب ثَّ ٰٖ سه َهشه  ْٔ ئِكهُخ أه ًهَله ُهب اْن ْٛ هه َله ُأَِضله ػه ْٕ َهب نه ٌه ِنمهبءه ٍه َله ٚهْشُجٕ بله انَِّزٚ له ا   ٔه ْٕ ػهته ٔه ِْٓى  نهمهِذ اْعتهْكجهُشٔا فِٙ أهَُفِغ

ا كهجًِٛشا ] ًّٕ  [٠ُٕٕٔ٘ػتُ

অর যারা অমার াোকির অলাবািী না িারা বক থয, থেন অমাকির দনেট থফকরস্তা 

থপ্ররে েরা য় না (?) েবা অমরা থেন অমাকির রবকে থিখকি পাআ না (?) িারা 

দনকজকিরকে কনে বি থভকব থরকখকি এবং দিদরি বািদি থবকি দ কয়কি। [২৫:২১] 

 

িাকির বস্থান এি ঈন্নি থয, এরা ক্ব গ্রে েরকি ক অল্লা এক িাকিরকে ক্ব দিকয় 

থযকি কব েবা থফকরস্তারা এক িাকির াকে েো বক থযকি কব! 

[ ِ ٙه ُسعُُم َللاَّ ٰٗ ِيْثمه يهب ُأٔتِ َُْؤته  ٰٗ تَّ ٍه ده َُّْؤِي ُْٓى آٚهخ  لهبُنٕا نهٍ  إِرها جهبءهْت [٠ٕٔٗٙٔه  

অর যখন িাকির োকি থোকনা দনিলষন অক, িারা বক - রাূ ে থযভাকব রাদর 

অল্লার থেকে থপকয়কিন, এভাকব যিেে অমরা না পাকবা িিেে অমরা ইমান অনকবা 

না! [৬:১২৪] 

দনকজকে এি দবলা বি মকন েকর থরকখকি থয, অমাকে িক দভিাআকি ক অল্লা অমার 

াকে েো বা িরোর! অদম থিা অর থিাটখাকটা এেজন থে না! এআ বস্থায় থপৌকি 
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থ কি থয, অল্লার পে থেকে থরকখ থিয়া থোরঅন-ুন্না িার জনে যকেষ্ট না! লদরয়কির 

দবদয-দবযানগুকা িার জনে যকেষ্ট না! দ্বীকনর হুেুম অোমগুকা - রীদিনীদিগুকা িার জনে 

যকেষ্ট না! এগুকা নেকির থেকে অা! দনকজকির মযে থেকে থােকির দ্বারা িার োকি 

থপৌিা, এগুকা গ্রে েরার জনে যকেষ্ট না!! 

ইমানিারকির বোপাকর িাকির অচরেটা েী য় থিকখন : 

–اػٕر ثبهلل يٍ انشٛطبٌ انشجٛى   

ٌه ] ُكٕ ُُٕا ٚهْعذه ٍه آيه ٍه انَِّزٚ َُٕا ِي ُيٕا كهب ٍه أهْجشه ٌَّ انَِّزٚ  [٪٩ٖ٠ٕإِ

পরাযীরা ইমানিারকে দনকয় াদ-িামাা েরকিা। [৮৩:২৯] 

ٌه ] ِْٓى ٚهتهغهبيهُضٔ ِ ٔا ث ا يهشُّ إِره  [٩ٖ٠ٖٓٔه

যখন কির পাল দিকয়  মন েরকিা, িারা থচাকখর আলারায় িাট্টা েরকিা। [৮৩:৩০] 

এআ কা িুদনকয়িারকির বস্থা। এআ  ংোরীকির অচরে াযারে মু’দমনকির 

বোপাকর। পকর েী কব এটার পদরেদি?  

ٌه ] ُكٕ ٍه اْنُكفَّبِس ٚهْعذه ُُٕا ِي ٍه آيه وه انَِّزٚ ْٕ بْنٛه [٩ٖ٠ٖٗفه  

থদিন ইমানিাররা োকফরকিরকে দনকয় িামালা েরকব – াকব। [৮৩:৩৪] 

ٌه ] ُظُشٔ ائِِك ُٚه  [٩ٖ٠ٖ٘ػهههٗ اْْلهسه

অরাম থেিারায় িারা িাকির(োকফরকির) বস্থা প্রিেে েরকব। থিখকি োেকব। [৮৩:৩৫] 

ٌه ] َُٕا ٚهْفؼههُٕ ةه اْنُكفَّبُس يهب كهب ْم ثُِّٕ  [٩ٖ٠ْٖٙه
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োকফরকিরকে প্রদিিান থিয়া কয়কি (?) ঐব োকজর যা িারা েকরদিকা(?) এখন ঈপযুি 

প্রদিিান িারা পাকচ্ছ! [৮৩:৩৬] 

 
ُُٕا ٍه آيه ٍه انَِّزٚ ٌه ِي ُشٔ ٚهْغخه ٔه ٛهب  َْ ٛهبُح انذُّ ٍه كهفهُشٔا اْنذه ٍه ِنهَِّزٚ ِّ وه اْنِمٛهبيهخِ   ُصٚ ْٕ ُْٓى ٚه له ْٕ ا فه ْٕ ٍه اتَّمه انَِّزٚ ُ ٚهْشُصُق   ٔه َللاَّ ٔه

ِْٛش ِدغهبٍة ]  [٠ٕٕٕٔيهٍ ٚهشهبُء ثِغه

যারা দবশ্বা থপাে েকর িাকির োকি এআ িুদনকয়র জীবন মকনারম থিকে।এআ োকফররা 

িুদনকয়র মকযে ইমানিারকে দনকয় থেৌিুে েকর – াদ-িামালা েকর। অর বাস্তবিা কা 

যারা থখািাভীরু, িারা এআ োকফরকির থচকয় ঈন্নি কব, থেয়ামকির দিন। অর অল্লাহ্ যাকে 

আকচ্ছ েকরন থব-দাব দরযে িান েকরন। [২:২১২] 

এখন এআ কিের ঈপর ট োেকি ক, এআ িুরবস্তা থেকে বাাঁচকি ক, দনকজকে কক্বর 

নু ি বানাকি ক - স্বযযষযারে েরকি কব। এজনে অল্লা িা’য়াা পকর বক দিকয়কিন : 

 أتصجشٌٔ ػهٙ انذك او َلتصجشٌٔ

কিের ঈপর থিামরা দে ট োেকব – স্বযয়ষ যরকব? না স্বযযষ যরকব না? 

এজনে িাোবু্বর স্বাভাদবেভাকব জ নে এেটা মানদেিা – িুবষিা। যার োরকে মানু 

থিায়াি থেকে বদঞ্চি কয় যায়। ক্ব থেকে থ বদঞ্চি কয় যায়। অনেকসময় িুদনয়ার মকযে 

যারা ংোরী অকি, মুিাোদব্বর অকি - একির াকে নরম অচরে অবার 

মুিাোদব্বরগুদকে অকরা থবদল বাদিকয় থিয়। এজনে ফাকে ফুজ্জারকির াকে বাদেে 

অচরকে েকিারিা েরা। িাকির াকে দনকজর বেদিত্ব প্রোল েরা, ংোর থিখাকনা - এটা 



 

 

 

ঈজব থেকে বাাঁচার ঈপায়- লাআখু াদি মুফদি অবু আমরান াদফজাহুল্লা  

 
অবার লদরয়কি োমে। এেটা ািীকর মকযে এককি রাু াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম 

বকন : 

 يٍ تؼبظى فٙ َفغّ ٔاختبل فٙ يشٛتّ نمٙ هللا ْٕٔ ػهّٛ غعجبٌ

থয বেদি দনকজকে বি ভাকব অর ংোকরর ঢং দনকয় চাকফরা েকর, থ অল্লার াকে 

এমনভাকব দমদি কব থয অল্লা িা’য়াা িার ঈপর েুব্ধ োেকবন। 

অল্লার াকে দমদি বার দিন অল্লা েুব্ধ োেকবন -বস্থাটা েি ভয়াব!  

এআ ংোকরর পদরেদি থিকখন : 

পূবষবিষীকির মকযে োরুকনর বোপাকর থোরঅকন োরীকম অল্লা রাবু্ব অামীন ঈকল্লখ 

েকরকিন :  

ههِْٛٓىْ  ٰٗ ػه ٰٗ فهجهغه ِو ُيٕعه ْٕ ٌه ِيٍ له ب ٌه كه بُسٔ ٌَّ له حِ   إِ َّٕ ُُُٕء ثِبْنؼُْصجهِخ أُِٔنٙ اْنمُ ُّ نهته ٌَّ يهفهبتِذه ُُِٕص يهب إِ ٍه اْنُك ُهبُِ ِي ْٛ آته ٔه

حْ  ُيُّ َله تهْفشه ْٕ ُ له ٍه ]  إِْر لهبله نّه ه َله ُِٚذتُّ اْنفهِشِدٛ ٌَّ َللاَّ  [٩٠٨ٕٙإِ

োরুন দিকা মুার ম্প্রিাকয়র থাে। থ িাকির মকযে ীমাঙ্ঘন েকরকি। িাকে এআ 

পদরমাে যনভান্ডার দিকয়দি থয, িার চাদবমু লদিলাী এেটা িকে থবাঝাআ নুেজ েকর 

থিয়। [২৮:৭৬] 

( ثبنؼصجخ أنٙ انمٕحنتُٕئ  ) - লদিলাী এেটা িকর জনে চাদবর থবাঝা বন েরা ভার কয় 

যায়।  
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োরুনকে িার ম্প্রিাকয়র থাকেরা ব থয, িুদম অনকন্দ অটখানা কয় থয না - 

ঈৎফুে কয় অত্মারা কয় থয না। এআ যরকের ঈল্লাদলিকিরকে অল্লা িা’য়াা পিন্দ 

েকরন না। [২৮:৭৬] 

িার এআ যরকের লান-লেি  েমিা দি , থযটা এে ময় মানুকর জনে ইষেীয় দিকা। 

 ٌِ َهُّ ِيٍ ُدٔ ُصُشٔ ُ ِيٍ فِئهٍخ ُٚه ٌه نّه ًهب كهب ِِ اْْلهْسضه فه ثِذهاِس ٔه  ِّ ِ ُهب ث غهْف ٍه فهخه ًُُتهِصِشٚ ٍه اْن ٌه ِي ب يهب كه ٔه  ِ َللاَّ

[ٕ٩٠٩ٔ] 

িাকে এবং িার  ৃকে অদম জদমকনর গ্রাক দিকয় দিকয়দি। িখন িার জনে এমন থোকনা 

ি দি না যারা অল্লাহ্ র দবরুকদ্ধ িাকে াাযে েরকি পারি। অর থ অ ত্মপেকে 

াাযেোরীকির ন্তভুষি দি না। [২৮:৮১] 

 
এখন এআ থরা  থেকে পদরোকের ঈপায় েী? 

পদরোকের ঈপায়টা ািীকর মকযে রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম বককিন :  

 تٕثٙ نًٍ شغهّ ػٛجّ ػٍ ػٕٛة انُبط

ুংবাি ঐ বেদির জনে যার দনকজর থিা ত্রুদটর প্রদি িৃদষ্ট থিয়া, কনের থিা ত্রুদট 

থেকে িাকে ঈিাদন রাকখ। 

অক এেআাকে মানু ব োজ েরকি পাকর না। থেঈ যদি দনকজর থিা ত্রুদটর দিকে 

িৃদষ্ট থিয়, িখন কনের থিা ত্রুদট িার নজকর পিকব না। অর যিদিন কনের থিা ত্রুদটআ 
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খুকজ দফরকি োেকব, দনকজর থিা ত্রুদট নজকর পিকব না। এআজনে খাদ কনের থিা 

ত্রুদটর দপিকন থিাটা, এআ বেদি থয দনমদজ্জি - িার এেটা প্রমাে। অর থয দনকজর থিা 

ত্রুদটর দিকে নজর থিয়, থ কনের থিা ত্রুদটর বোপাকর ঈিাদন োকে। িার দ্বারা  ীবি, 

থিামি, কনের প্রদি দংা, দবকদ্ধ - এআগুদ েম োজ েকর। এআজনে বাাঁচার বেবস্থা এটা 

থয, দনকজর থিাকর দিকে িৃদষ্ট দিকব। িখন দনকজকে থিাট মকন কব। িার দিকে বগুকা 

রমি যাদবি কব। িেটাকে গ্রে েরা িার জনে জ কব।  

ািীক রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম বকন :  

 َل تذبعذٔا َٔل تجبغعٕا َٔل تُبجشٕا

থিামরা পরস্পকর দংা েকরা না, লত্রুিা থপাে েকরা না, থযাোবাদজ েকরা না, একে 

পকরর দপিকন পকিা না। 

 َٔل ٚجٛغ ثؼعكى ػهٙ ثٛغ ثؼط

একে পকরর থেনাকবচার মকযে থেনাকবচা েকরা না। 

 ٔكَٕٕا ػجبد هللا اخٕاَب

অল্লার বান্দারা থিামরা ভাআ-ভাআ কয় োকো। 

এমদন থিা মানু দককব ভাআ। দেন্তু লরদয় ভাআ। মুমান একে পকরর ভাআ কয় োকো।  

 انًغهى اخٕ انًغهى

মুমান মুমাকনর ভাআ। 
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লদরয়কি মুমান মুমাকনর ভাআ। থোন োকফর বংল ি ভাআ ক থ মুমাকনর 

লদরয়ি িভাকব ভাআ না।  

هِكه  ْْ ٍْ أه ََُّّ نهْٛظه ِي َُُٕح إِ بله ٚهب  ٍ   له ُْٛش صهبِنخ ًهم  غه ََُّّ ػه ِّ ِػْهى    إِ ِ ٍِ يهب نهْٛظه نهكه ث ٌه   فهَله تهْغأهْن إَِِّٙ أهِػُظكه أهٌ تهُكٕ

ٍه ] ِهٛ ِْ ب ٍه اْنجه  [٠ِٗٙٔٔي

নূ অাআদ াাম এর ন্তাকনর বোপাকর নূ অাআদ াাম থে অল্লা িা’য়াা 

বকন – “থ নূ! দনঃকন্দ থ অপনার পদরবাকরর িে না। দনঃকন্দ িার োজেমষ 

ৎেকমষর বদভূষি। োকজআ অমার োকি য়া ের না, থয িকে থিামার থোকনা জ্ঞান 

থনআ। অদম বলেআ থিামাকে ঈপকিল দিদচ্ছ -- পাকি িুদম জ্ঞকির ন্তভুষি কয় পি”। 

[১১:৪৬] 

 انًغهى اخٕ انًغهى

মুমান মুমাকনর ভাআ। 

 َل ٚظهًّ َٔل ٚخزنّ ٔ َل ٚذمشِ

থ িার ঈপর জুুম েরকব না, িাকে পিস্ত েরকব না, 

েখন িার াাযে প্রকয়াজন; াাযে না েকর দনকজ দনকজর ুখ-ুদবযা দনকয় পকি োেকা, 

এটাকে বা য় (ٌخزَل) - াাযে না েরা। োকরা প্রকয়াজকনর ময় িাকে ায়িা না থিয়া 

- এমনটা মুমাকনর াকে থ েরকব না। িাকে িুচ্ছ জ্ঞান েরকব না। 

 انتمٕ٘ ُْٓب
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িাক্বয়া ন্তকরর দভিকর। 

দেন্তু এআ িাক্বয়ার প্রোলটা  কট দবদভন্ন োজ দিকয়।  

 ثذغت ايشئ يٍ انشش اٌ ٚذمش اخبِ انًغهى

এেটা মানু খারাপ য়ার জনে যকেষ্ট থয, থ থোন মুমানকে িুচ্ছ জ্ঞান েকর। 

মুমান দককব িার প্রদি িার মযষািাকবায থনআ। িার ম্পকির োরকে বা িার িীনিার 

োরকে, িার নেকোন িুবষিার োরকে, খুাঁকির োরকে - িাকে থ িুচ্ছ জ্ঞান েকর! 

বিষমাকন এটা থিা মামারী অোকর কচ্ছ!  

মাকজ বিষমাকন যারা িুবষ থেেী, একিরকে ব যরকের পরাকয এবং ব যরকের নোকয় 

দভযুি েরা য়। অর থয লদিলাী, থ ব যরকের ভাকা! ব থেেীর মকযেআ থিকখন, থয 

লদিলাী বস্থাকনর মকযে অকি, ব থিা িুবষকর  াকি চাদপকয় থিয়। ংাকরর মকযে 

বকন - পদরবাকরর মকযে বকন - মাকজর মকযে বকন - থিকলর মকযে বকন - রাকে রাকে 

বকন, যারা লদিলাী িারা যা েরকব ব নোয়! অর যারা িুবষ িারা যা েরকব ব 

নোয়।  

লদিলাী রাে যদি নে িুবষ রাকের ঈপর থবামা থমকর াজার াজার নারী-দলশু মারকি 

োকে, াখ-াখ যদি থল েরকি োকে - িারপর িারা লাদন্তোমী! অর যদি থোন 

মজুম দনরী ায় বেদিরা বাাঁচার জনে থচষ্টা েকর, িার এআ থচষ্টাটা নোয়! এটা 

পরায! এটা জদিবাি! এটা ন্ত্রা! এটা দনয়ম বদভূষি! াংদবযাদনে! 



 

 

 

ঈজব থেকে বাাঁচার ঈপায়- লাআখু াদি মুফদি অবু আমরান াদফজাহুল্লা  

 
থিা মুমান মুমাকনর ভাআ। প্রকিেে মুমান পর মুমাকনর ভাআ । 

 دشاو يبنّ ٔ ديّ ٔ ػشظّ

িার জনে দনদদ্ধ পর মুমাকনর রি, পর মুমাকনর ম্পি, পর মুমাকনর 

ম্মান। 

এটার স্তকেপ থ থখাকন েরকি পাকর না। এটা মুিারাম। িার োকি ম্মাদনি। এটার 

ম্মান রো েরা িার ঈপর েিষবে। িার জনে দনদদ্ধ এআ ম্মানকে নষ্ট েরা। এেজন 

মুমানকে ম্মান দিকি কব েী দককব? মুমান দককব। থ থয থেেীরআ থাে - থয 

থোন পদজলকনআ োেুে।  

াযারেি থিখুন, অমাকির মকযে যদি থোন মামুর োকজ পারিদলষ য় - খুব ভাকা াদভষ 

দিকি পাকর, িখন থ অর অদমরকে মানকি চায় না। অবার থোন অদমর যদি থবদল 

থযা েিা ম্পন্ন য়, িখন মামুরকিরকে থোন  কেের মকযে রাকখ না। োকরা াকে মালয়ারা 

েরার প্রকয়াজন মকন েকর না। এেটু এেটু দরজাানা শুরু েকর থিয়। স্বস্বরাচারী কয় যায়। 

মাকন িুআ দিকেআ - মুমান দককব োঈকে থমকন থনয়া - এআ দবয়টা অমাকির মাকঝ খুব 

েম!  

পূবষবিষীকির এআ বোপাকর অিলষ 

পূবষবিষীকির অিলষ ১: 

রবীই আবকন খুাআন ঈনাকে এেজন দজজ্ঞাা েরকা:  
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থ অবু আয়াদজি! 

 اَل تعى انُبط

অপদন মানুকর দনন্দা েকরন না? 

মানুকর থোন থিা ত্রুদট অকাচনা েকরন না? 

 فمبل انشثٛغ ٔهللا يب اَب ػٍ َفظ ثشاض فبظى انُبط

অবু আয়াদজি বকন, “অদম থিা অমার দনকজর ঈপর ন্তুষ্ট না। অমার দনকজর োযষক্রমআ 

অমার োকি পিন্দ না। থিা অদম অকরে জকনর েী দনন্দা েরকবা”! 

অপদন িৃদষ্টভদিটা থিকখন। থেঈ যদি দনকজর বোপাকর অত্মম্ভরী য়, িখনআ থ অকরে 

জকনর থিা খুকজ। অর থেঈ যদি থিকখ থিা ব অমার। থিা অকরে জকনর থিা অদম 

েীভাকব িাাল েরকবা! 

 اٌ انُبط خبفٕا هللا ػهٙ رَٕة انُبط ٔ ايُٕاِ ػهٙ رَٕثٓى

মানুকর বস্থা কয় থ কি থয, মানু অল্লাকে ভয় েকর নে মানুকর পাপাচাকরর োরকে! 

থয নেরা থয পাপাচাকর দপ্ত, না জাদন অল্লার অজাব এক যায়। অর দনকজকির 

পাপাচাকরর বোপাকর অল্লার পে থেকে িারা দনভষয় কয় অকি! 

িার পাপাচাকরর োরকে থয অল্লা পাে িাকে লাদস্ত দিকবন - দিকি পাকরন - থিয়ার 

অলংো অকি, এআ বোপাকর থ দনদভষে! দনকজর পাকপর বোপাকর অল্লার পে থেকে িার 
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লাদস্তর বোপাকর দনদভষে কয় অকি। অর নেকির পাপাচাকরর োরকে না জাদন লাদস্ত অক, 

এআ ভকয় িারা অিংেগ্রস্ত কয় অকি!! 

 

থিা এআ বস্থাটা থেন? 

এআ বস্থাটা এআজনে থয, অক অমাকির দনকজকির পুাঁদজ মজবুি না।  

পূবষবিষীকির অিলষ ২: 

ঈমর আবনু খাত্তাব রাদযয়াল্লাহু অনহু। দযদন একিা বি খদফািু মুদদমন। রাূ 

াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাকমর াকে িাকির থোরবাদন েি ঈচু পযষাকয়র এবং েিকবদল। 

িারপর ঈমর রাদযঅল্লাহু অনহুর দনকজর বোপাকর িার যারোটা েী দিকা?  

হুযাআফা রাদযয়াল্লাহু অনহু হুজুর াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম এর থ াপন দবয়গুকা 

জানকিন। োরা োরা মুনাদফে অল্লা িা’য়াা অমানী ী দিকয় রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআদ য়া াল্লামকে জাদনকয় দিকয়দিকন। এআ থ াপন দবয়গুকা হুযাআফা রাদযয়াল্লাহু 

অনহুকে রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম জাদনকয়দিকন। ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু 

দনকজর বোপাকর হুযাআফা রাদযয়াল্লাহু অনহু থে দ কয় দজকজ্ঞ েরকিন :  

হুযাআফা! মুনাদফেকির দকের মকযে দে অমার নাম অকি? 
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িারা দনকজকির বোপাকর েী পদরমাে দচন্তা েরকিন! অর অমরা মকন েরদি থয, জান্নাি থিা 

অমাকির থেনা! োরে অমরা ক্ব বুকঝদি - কক্বর ঈপর চদি - ক্ব জামাকির াকে 

অদি। থিা অমরা জান্নাকি না থ ক জান্নাকি যাকব থে!! অমাকির মকযে এআ মারাত্বে এেটা 

অত্মম্ভদরিা োজ েকর। অমাকির থিা থোন থনে অমকর বা দনকজর চদরে ংকলাযকনর - 

দনকজকির দনয়ম োনুন মানার প্রকয়াজন নাআ! েচ ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু এর মকিা বেদি, 

দিদন অিংদেি - অলংোগ্রস্ত থয, না জাদন িার নাম মুনাদফেকির মকযে অকি!! 

পূবষবিষীকির অিলষ ৩: 

অক বাস্তবিা কা, াান বদর রাদমাহুল্লা বকন : 

 يب اصجخ َٔل ايغخ يؤيٍ اَل ْٕٔ ٚخبف انُفبق ػهٙ َفغّ

থোন মু’দমন থোন েো েবা ো এমন িার য় না থয, থ িার দনকজর বোপাকর 

থনফাকের অলংোয় ভীি না োকে। 

মাকন মু’দমন ক িার মকযে থনফাকের অলংো োেকব। অিংদেি োেকব থয, না জাদন 

অদম থনফাকের মকযে পকি যাআ। না জাদন অমার মকযে থনফাে চক অক। না জাদন 

মুনাদফদের গুে অমার দ্বারা প্রোল পায়। থে অিংকে োেকব? েী ক?? মু’দমন ক। থিা 

থয যিকবদল ইমাকনর মকযে থপািা কব, থ িিকবদল দনকজকে দনকয় অিংদেি োেকব। যার 

মকযে ইমাকনর বস্থা যি িূবষ কব, থ ইমান চক যায়া দনকয় বা ইমান দবয়টা দনকয় 

িিকবদল ঈিাদন োেকব! দচন্তা োেকব না িার!! 
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পূবষবিষীকির অিলষ ৪ 

িাকবয়ী আবকন অদব মুাআো, দিদন বকন :  

 ادسكت ثَلثٍٛ يٍ اصذبة دمحم صهٙ هللا ػهّٛ ٔ عهى كهٓى ٚخشٙ انُفبق ػهٙ َفغّ

অদম দেলজন (৩০) াাবীকে থপকয়দি, প্রকিেকেআ িার দনকজর ঈপর মুনাদফদের ভকয় 

অিংদেি োেকিন, না জাদন অদম মুনাদফদের মকযে পকি যাআ। 

অর বাস্তকব মুনাদফদে - থিাট থিাট থনফােগুদ - এগুকা বি থনফাকের োরে কয় যায়। 

থযমন নাদে থ ানাগুদ পে কা েুফুদরর। থ ানা েরকি েকরকি মানু েুফুদরর মকযে দপ্ত 

কয় যায়।  

 انًؼبصٙ ثشٚذ انكفش

েুফুদরর থপাষ্টদফ(িাে র) দে? থ ানা। 

থ ানাকর মকযে দপ্ত য়। পকর অকস্ত অকস্ত মানু েুফুদরর মাকঝ দপ্ত কয় যায়। বারবার 

যখন থ ানা েরকি োকে িখন ইমান িার ব (عهت) কয় যায়ার - ইমান িার থেকে 

দিদনকয় থনয়ার বস্থা ৃদষ্ট কয় যায়। মৃিুের ময় িখন থ অর অল্লার বোপাকর ুযারো 

থপাে েরকি পাকর না। অর অল্লার বোপাকর েুযারো থরকখ যখন থেঈ মৃিুে বরে েকর, 

িখন থ থবইমান কয় মৃিুে বরে েকর। অল্লার রমি থ অর পায় না। এটা এেটা বি 

মারাত্মে পকয়ন্ট।  
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থ ানাকর মকযে যখন থেঈ বারবার জদিকয় পিকি োকে, িখন মৃিুের ময় িার এআ 

থ ানাকর োরকে অল্লার ঈপর থোন অলা জাগ্রি য় না! অর রমকির অলা না োোর 

োরকে - দনরাল োোর োরকে, এআ দনরালার েুফুদর দনকয় মারা যায়!! 

অর যখন থেঈ থনে অমকর জনে েষ্ট েরকি োকে, হয়ন ো ারা জীবন থ েষ্ট েকর 

থ কি - দনকজর বোপাকর থ অিংদেি দি - ভকয়র মকযে দিকা। িখন িুআ ভয় অল্লা 

িা’য়াা এেদেি েকরন না। মৃিুের ময় িার অলাটা প্রব কয় যায়। অর িখন অল্লা 

িা’য়াার বোপাকর থ এেটা ুযারো দনকয় মৃিুে বরে েকর থয, অল্লা অমাকে মাপ 

েরকবন।  

 اَب ػُذ ظٍ ػجذ٘ ثٙ

অমার বান্দা অমার বোপাকর থযআ যারো থপাে েরকব, অদম থ নুযায়ী িার াকে 

অচরে েরকবা। 

মৃিুের ময় ভাকা যারো দনকয় থ মারা থ কা, থ অল্লা পাকের ভাকা অচরে পাকব। 

অর মৃিুের ময়টা এমন থয থখাকন আচ্ছা েকর থোনদেিু েরার োকে না।  

এগুকা থিকখন না, যখন মানু থাচট খায় - যাক্কা খায়, থেঈ বক “মাকর”, থেঈ বক 

“বাপকর”, থেঈ নে থোন লব্দ েকর। থেঈ বক “আন্না দল্লা”। এরেম দবদভন্ন লব্দ েকর 

না? থ থয থিকলর থ থিকলর এেটা লব্দ থ ঈচ্চারে েকর। থআ ঈচ্চারেটা দেন্তু থ আচ্ছা 

েকর না। স্বিঃসূ্ফিষভাকব িার মুখ দিকয় থবর কয় যায়।   
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মৃিুের যাক্কা া ার ময় যারা ারাটা জীবন থচষ্টা েকর থ কি ৎ োোর জনে, িখন িার ঐ 

ভাকা দজদনআ িার মুখ দিকয় থবর কব। অর মকনর মাকঝ িার ভা দজদনআ জাগ্রি 

কব। অলাটাআ িার জাগ্রি কব।  

অর থয পাপাচাকরর মকযে িুকব দিকা, িার মৃিুের ময় স্বনরালে িাকে গ্রা েকর দনকব। 

িখন থ ভাবকব অমার থোন েমা থনআ। অমার থোন মাফ কব না। অর ঐ বস্থায় যদি 

িার মৃিুে কয় যায়, থ মাফ পায় না।                                                

থিা যখন জীবন যাপন েরকিকি, িুদনকয়কি ববা েরকিকি, দনকজর ঈপর অিংদেি োো 

- এটা োমে। অর এআ অিংদেি োোর দপিকন যখন দনকজর ারাটা জীবন োটাকি োকে, 

িখন মৃিুের ময় িার অলাবািটা থবকি যায়।  

থনফাদের চদরকের ঈপর যখন থেঈ নাদে িৃঢ় োকে, িখন থনফাদে িার মকযে স্থায়ী কয় 

যায়। িখন ঐ মুনাদফদে বস্থায়আ - খাক মুনাদফদে বস্থায়আ িার মৃিুে য়।  

এখাকন মূ ঈৎটা েী দিকা? এখাকন অমরা থয দবয়টা অকাচনা েরকিদি, মূ ঈৎটা 

েী দিকা? দনকজর বোপাকর - দনকজকে দনরাপি মকন েরা। অত্মম্ভদরিায় দপ্ত য়া। 

দনকজকে দনকয় দনকজ িুষ্ট োো। দনকজকে বিদেিু মকন েরা।  

এখন এর দবপরীিটা কা দবনয়। থয দনকজকে িুচ্ছ জ্ঞান েরা - দনকজকে থিাট জ্ঞান েরা - 

দনকজকে ায় মকন েরা। অর এআ ায়ত্বটা, এটা প্রোল পায় েো দিকয় - োজ দিকয় 

- থপাাে পদরচ্ছি দিকয় - অবাব পে দিকয় - বাদি র দিকয়। এআ পাাঁচ ভাকবআ ায়ত্বটা 
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প্রোল পায়। এখন যখন এআ পাাঁচ াআকনআ থে দবনকয়র বস্থাটা যকর রাকখ, থ যীকর যীকর 

পদরপূেষ দবনয়ী কয় যায়।  

অর এর দবপরীিটাআ কা ংোর - দেদবর। েোবািষায়, োকজেকমষ, থপাে-পদরচ্ছকি, 

অবাব-পকে, বাদি  করর দিে দিকয় থ দবপরীিটা েরকি। ব াআফাআ - ব ঈন্নি। ব 

নিুন-নিুন মকিকর। এআ প্রবেিা িার মকযে অর প্রদিকযাদ িা। থাে থিখাকনার প্রবনিা। 

এগুকা দনকয় যখন বেস্ত কয় োকে, মানুক ংোকরর মকযে জদিকয় যায়। এআ বগুকার 

থেকে যখন নাদে থ এভাকবআ চকি োকে, িখন পদরপূেষ মুিাোকব্বর দককব থ দনকজকে 

 কি িুক। মুিাোকব্বর কয়আ যায়।  

অক ংোর এবং দবনয় এর মূ কা : ন্তর। দেন্তু বাদেে এআ দবয়গুদ দিকয় - 

েোবািষা, োকজ-েকমষ - প্রোল পায় এটা।  

পূবষবিষী দবজ্ঞজনরা থটা বককিন থয :  

বকচকয় থবদল দবচেে বেদি কা, থয দনকজর গুনাগুকাকে গুকে। নে মানুকর পরায 

এবং গুনা এর বোপাকর থ থখাকন থেকম যায়। থটার দপিকন থ িুকট না। 

 يٍ اثصش ػٛجّ نى ٚؼذ ادذا

থে যদি দনকজর থিা থিকখ িাক নেকে থ থিাী বানকব না। 

 ٔ يٍ ػًٙ ػُّ نى ٚششذ اثذا

অর থেঈ যদি দনকজর থিা থিখার বোপাকর ে োকে, থ েখন িার রাস্তা পাকব না। 
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িার িখন থিাআ নাআ! িাবা েরকব েী? থ থলাযরাকব েী? ভাকা কব েী? অদম থোন 

থিাকর োজ জীবকন েরদি থয, অদম দিে োজ েরকবা এখন!? এআকয মানদেিা - অমার 

দ্বারা থোন ভু য়আ না! অদম যা েদর ব দিে েদর! এআ থােটা এখন দিে কব েীভাকব 

বকন? এমন দেন্তু প্রচুর দবিেমান, থয দনকজরটাকেআ দিে ভাকব।  

পূবষবিষীকির অিলষ ৫  

ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু মদজকি িাদিকয় খুিবা দিকচ্ছন। দিদন বকিন থয, থিামরা 

মদাকির থমার খুব থবদল েকর দনযষারে েকরা না। এটা থোন ম্মাকনর বস্তু না। এে মদা 

িািাআয়া বকিকি :  

ঈমর! অপনার েো মানকবা না থোরঅকনর েো মানকবা? 

ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু মদজকি িািাআয়া খুিবা দিকচ্ছন, খদফািু মুদদমন। াযারে 

এেজন মুদল্ল। িারপর মদা থ। এআ ভর-মজদক ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহুর েোর 

প্রদিবাি েকর ঈিকিন। িারপর েী? লরদয় এেটা দবয়। আামী এেটা দবকয়র মকযে 

িৃদষ্টভদি থপাকের থেকে।  

ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু এভাকব বকিন থয, থমার থবদল দনযষারে েরা, এটা অল্লার দনেট 

ম্মাকনর থোন দবয় না। থিামরা থমার খুবকবদল দনযষারে েকরা না। মদা িািাআয়া 

বকিকি – “অপনার েো মানকবা না অল্লার েো মানকবা”? 
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ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু বকন – “অল্লার েো একেকে েী”? মদার োকি দিদন 

দজকজ্ঞ েরকিন, একেকে অল্লার েোটা েী? দিদন এটা বকন নাআ, থআ মদা! িুদম 

অল্লার েো েী জানা এআ বোপাকর? িুদম থে? অদম রাুকর াকে এিদিন োটাআদি! 

এি - এিগুকা েমষোজ অমার দ্বারা আকি! কির (১৭বার) ী নাদয কয়কি, অদম 

থযভাকব বদি থআভাকব। অদম বুদঝ না অর িুদম বুঝ”?!!  

না। দিদন দজকজ্ঞ েরকিন, “থোরঅকন এআ বোপাকর বিবেটা েী”? মদা বকিন, অল্লা 

িা’য়াা থোরঅকন বককিন : 

ُّ شهْٛئًب ُْ بًسا فهَله تهْأُخُزٔا ِي ٍَّ لُِطه ُْ ْتُْى إِْدذها آتٛه ٔه جٍ  ْٔ ٌه صه ب جٍ يَّكه ْٔ دتُّىُ اْعتِْجذهاله صه ٌْ أهسه إِ ًًب   ٔه إِْث ٔه ًَب  تهب ْٓ َهُّ ثُ أهتهْأُخُزٔ

ًُب ]  [٠ٕٓٗيُّجِٛ

যদি একির এেজনকে  এবং অর থিামরা যদি এে স্ত্রীর স্থক অকরে স্ত্রী বিক দনকি চা

এেসূ্তপ দিকয় োকো, িকব িা থেকে দেিুআ দন না। থিামরা দে িা থনকব েুৎা রদটকয় 

এবং িাা নোয় েকর? [৪:২০] 

বৃদ্ধ মদা এবার বকিন- “স্বকেষর স্তুপ দে থিামার এআ বার (১২) ঈদেয়ায় য়”? অল্লা 

পাে বোল দিকয় থরকখকিন থয, স্বকেষর স্তুপ থমার দককব থিয়া যাকব। অর িুদম বকিা, 

থমার থিামরা থবদল দি না! ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহু াকে াকে মদার েো েী 

েকরকিন? শুযু থমকনআ থনন নাআ। এআ ভর-মজদক দিদন বককিন থয- “এেজন মদা 

পযষন্ত ঈমর এর থচকয় থোরঅন ভাকা থবাকঝ”। 



 

 

 

ঈজব থেকে বাাঁচার ঈপায়- লাআখু াদি মুফদি অবু আমরান াদফজাহুল্লা  

 
কিের ামকন এভাকবআ নি দিকন িারা। এজনে অল্লা িা’য়াা িাকিরকে একিা ঈন্নি 

বাদনকয়কিন।  

 يٍ تٕاظغ هلل سفؼّ هللا

অল্লার জনে থয নি কব, অল্লা িা’য়াা িাকে ঈদিকয় দিকবন - ঈন্নি েকর দিকবন। 

ػهٙ هللا ٔظؼّ هللأيٍ تكجش   

অর থয অল্লার ঈপর অক  থবকি যাকব, অল্লা িা’য়াা িাকে দনচু েকর দিকবন। 

কিের ামকন এভাকব নি কয় যায়াটা, মানুকর থিায়াকির ঈপর োোর জনে এেটা 

পদরাযষ দবয়। রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম পযষন্ত দনকজর রায় - দনকজর যুদি - 

দনকজর দচন্তা ভাবনা থেকে রাদর ব দোন্ত দনকয় দনকিন না। এদট কা দনকজর 

দোকন্তর প্রদি মাোদিদরি দনভষরিা পদরাকরর নমুনা।  

থখয়া খুদলর নুরে ১  

এবার থিদখ দনকজর থখয়া খূদলর নুরকের নমুনা। 

অবু্দল্লা আবকন ঈবাআ। যুকদ্ধর বোপাকর পরামলষ কচ্ছ। মদিনায় থেকে যুদ্ধ েরা কব নাদে 

মদিনা থেকে থবর কয় যুদ্ধ েরা কব? অবু্দল্লা আবকন ঈবাআ পরামলষ দিকা : মদিনায় 

থেকেআ যুদ্ধ েরাআ মীদচন কব। অর নোনে কনে াাবীর দদ্ধান্তআ দিকা, দবকল েকর 

নবীন াাবাকয় থেরাকমর দদ্ধান্ত দিকা : মদিনা থেকে থবর কয় অমরা যুদ্ধ েরকবা। 
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যাআকাে রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম বষকল থবর কয় যুদ্ধ েরার দদ্ধান্তআ গ্রে 

েকরকিন। 

থিা অবু্দল্লা আবকন ঈবাআকয়র মনঃপুি য়দন। িার থখয়া-খুদল নুযায়ী দদ্ধান্তটা য়দন। 

িার থখয়া-খুদল নুযায়ী না য়ার োরকে থ েী বককি? 

ٍه  ِنٛهْؼههىه انَِّزٚ ُمٕأه ِ أهِٔ اْدفهؼُٕا  َهبفه ا لهبتُِهٕا فِٙ عهجِِٛم َللاَّ ْٕ ُْٓى تهؼهبنه لِٛمه نه ُهبُكىْ   ٔه تَّجهْؼ َهْؼههىُ لِتهبًَل َلَّ  ْٕ بُنٕا نه ُْىْ   له

 ٌِ ب ًه ُْٓى ِنْْلِٚ ُْ ُة ِي يهئٍِز أهْلشه ْٕ ِٓىْ   ِنْهُكْفِش ٚه ِ ِٓى يَّب نهْٛظه فِٙ ُلهُٕث ِْ ا ٕه ٌه ثِأهْف ُ   ٚهُمُٕنٕ َللاَّ ٌه  ٔه ًُٕ ًهب ٚهْكتُ ِ أهْػههىُ ث

[ٖ٠ٔٙ٨] 

অর থযন দিদন জানকি পাকরন িাকির যারা েপটিা েকর। িাকির বা কয়দি, “একা! 

অল্লাহ্ র পকে যুদ্ধ েকরা েবা অ ত্মরো েকরা।” িারা বকদি,  যদি অমরা বুঝিাম এটা 

থোন যোযে যুদ্ধ, িাক বলেআ থিামাকির াকে অমরা  মন েরিাম।” [৩:১৬৭] 

এেো বক থ যুদ্ধ থেকে দপিকন কর এককি। যুকদ্ধ যায় নাআ। িার থখয়া-খুদল মি য় 

নাআ। এোরকে রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম এর থনিৃকত্ব চা যুদ্ধটাকে থ দিে 

যুদ্ধ বকি পারকি না এবং থটার ি না দিকয় থ দপিকন কর চক এককি। ٍ سئٛظ انًُبفمٛ

 - এআ কা মুনাদফেকির রিার অবু্দল্লা আবকন ঈবাআকয়র অচরে। নুরে না েকর 

দনকজর যুদির দপিকন িুটা।  

থখয়া খুদলর নুরে ২  

এর থচকয় বি ঈিারে থিকখন, অল্লা িা’য়াা থফকরস্তাকিরকে দনকিষল দিকন :  
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دهوه فهغهجهُذٔا إَِلَّ  ِٜ ئِكهِخ اْعُجُذٔا  ًهَله ُهب ِنْه إِْر ُلْه ٰٗ ]ٔه [٠ٕٔٔٙٓإِْثِهٛظه أهثه  

অর অমরা যখন দফদরশ িাকির বাম,থিামরা অিমকে থজিা েকরা িখন িারা দজিা 

ের। দেন্তু আবদ ের না। থ মানে ের। [২:১১৬] 

আবদল যুদি থিখাকা েী? অদম অগুকনর স্বিদর। অিম কা মাদটর স্বিদর। অগুকনর যমষ 

কা ঈপকরর দিকে  মন েরা। থ মাদটর স্বিদর অিকমর ামকন নি য় েী েকর! এটা 

যুদি বদভূষি। থ দনকজর যুদি - দনকজর থখয়া খুদল এর দপিকন িুটকি। অল্লার দনকিষকলর 

ামকন থ মাো নি েকর নাআ!  

অমাকির বিষমাকন এআ দবদভন্ন ি, দবদভন্ন থেেী, দবদভন্ন থ ািী এি ভা  য়ার এেটা 

োরে এটা থয, অমরা কিের ামকন দনকজকে মপষন েকর দিআ না। একেে জন 

একেেটা িীয় মকনাভাব, একেেটা থ ািী ি বস্থান। থিলীয় বা দবদভন্নভাকব অমরা  

এেটা যু  প্রবেিায়(মাকজ থযটা প্রচদি থটা গ্রন েরার প্রবনিা) অমরা অক্রান্ত কয় 

অদি। এখন থআ নুেূক যদি অমার থোন দজদন য়, িাক অদম থটাকে মাদন। অর 

দবপরীি যদি য়, িাক অর মাদন না!  

ক্বকে ক্ব দককব থরকখ, থযখান থেকেআ অুে অদম এটাকে গ্রে েরকবা। এআ 

মানদেিাটা অমাকির থেকে ঈকি থ কি। যারা থযআ িকর ন্তভূষি কয় থ কি, ঐ িকর 

পে থেকে যদি দেিু অক, থটাকে অমরা মাদন। ক্ব থযভাকব অকি, থভাকব অমরা 

দনকজকে  ুরাআ না। অমরা থযভাকব অদি থটাকে দিে থরকখ ক্বটাকে  ুদরকয় থফদ। 

অমাকির ঈপকযা ী েকর থফদ। বোখো পবোখো দিকয় েবা োট-িাট েকর।  
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খুি বিকি দনী, থোরঅন বি থিকি থা - দনকজ পদরবিষন য় না, থোরঅনকে 

পদরবিষন েকর থিয়। 

 ুদরকয় দনকজর াকে এটাকে দফট েকর। দনকজকে থোরঅন নুযায়ী, থোরঅকনর িাাঁকচ  কি 

িুক না। দনকজ ঐভাকব  ুকর যায় না। পবোখো দিকয় - দবেৃি বোখো দিকয় দনকজর াকে 

দমায়। থফরঅঈকনর বোপাকর এেজন বোখো দমদকয়কি। থফরঅঈন থ জান্নাকি যাকব! 

িদ েী? অল্লা িা’য়াা থোরঅকন োরীকম থফরঅঈকনর বোপাকর বকিন : 

ػهِشًّٛب ٔه ا  ًّٔ ٓهب ُغذُ ْٛ هه ٌه ػه ُظٕ َُّبُس ُْٚؼشه ٌه أهشهذَّ اْنؼهزهاةِ ]  ان ْٕ وه تهمُٕوُ انغَّبػهُخ أهْدِخهُٕا آله فِْشػه ْٕ ٚه  [٠ٗٙٓٗٔه

িাকির োকি অগুন অনা কব োক  েোয়। অর থেয়ামকির দিন দফরঅঈকনর 

থােকির েকিারিম লাদস্তকি প্রকবল েরা। [৪০:৪৬] 

এআকয থোরঅন লরীকফ দনকিষল এককি। এটার বোখো দিকয়কি েী? ػزاة এর মূমাদ্দা কা 

 মাকন থফরঅঈন ভাকা দমষ্ট বস্থান -মযুর اشذ انؼزاة েষ দমদষ্ট। ػزة অর - ػزة

বস্থাকনর মকযে োেকব। বোখো দিকয় দনকজর পকে থনয়া থযকোন দবয়কে! অল্লা িা’য়াা 

মানুকিরকে াআয়াকন নাকিে বাদনকয়কিন। মাকন থ েো  ুরাকি পাকর। এজনে  ুদরকয় 

দনকয় অা যায়। দেন্তু এটা থিায়াকির পে না। আবদল দনকজর োকজর বোপাকর এেটা না 

এেটা বোখো িাাঁি েদরকয়কি। থযকেঈ দনকজর োকজর বোপাকর এেটা না এেটা বোখো িাাঁি 

েরাকি পাকর। 

[٪٠ٙٙ ] ًهبَِكُىْ  تهؼْتهِزُسٔا لهْذ كهفهْشتُى  ثهؼْذه إِٚ  َله  
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এজনে রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম মুনাদফেকিরকে বককিন থয, 

থিামরা যর থিখাকব না। থিামরা ইমান অনার পর অবৎ  দবশ্বা েকরকিা। [৯:৬৬] 

 যর থিখাকব না। যর থিখাকনার িরোর নাআ। এআ মো দিকা - থআ - ا(َل تؼتزسٔ)

মো দিকা। এগুকা থিখাকনার িরোর নাআ। থিখাক থিা দমেো েোআ ববা। 

থিামাকিরকে থিামাকির বস্থায় থিকি দিাম। ামকন থিখা যাকব, েী েকরা? অর যকরর 

দপিকন যারা িুকট, এরা থোনদিন ংকলাযন য় না। এেটার পর এেটা দমেো। এেটার পর 

এেটা জুাি। এেটার পর এেটা দা- এগুদ বানাআয়াআ থফক। অর বানাকি-বানাকি 

িার এেটা থযা ে আয়া যায়। িখন অর ংকলাযকনর রাস্তা িার জনে থখাা োকে না।  

পূবষবিষীকির অিলষ ৬  

স্বয়ং রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম মদিনায় যায়ার পকর অনাদর াাদবকিরকে 

থিকখকিন থয, িারা থখজুকরর  াকির মকযে পরা ায়ন েকর। দনকজরা পুরু  াকির ফু মািা 

 াকির মকযে দনকয় শুোয়। থিা রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম ভাবকিন থয, এটা মকন 

য় এেটা প্রকয়াজনীয় দজদন। াযারেি ফ - ফুকর এআ দবদভন্ন পরা ায়ে য় বািা 

দিকয়, পশুপাদখ দিকয়, দবদভন্ন েীটপিি দিকয়, ফদিং-টদরং এগুদ দিকয়আ।  

থিা রাূ ভাবকিন থয, থখজুকরর পরা ায়েটার জনে অািাভাকব ফু শুোকনার য়কিা 

প্রকয়াজন নাআ। এটা মকন য়, িারা এমকনআ েরকি। এজনে রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া 

াল্লাম বকিন, থিামরা এটা না েরক থিা পার। াাবাকয় থেরাম এে বৎর এআ 
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পরা ায়ে েকরন নাআ - ফু শুোন নাআ। ঐ বৎর ফ েম অকি। িখন রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআদ য়া াল্লাম বককিন : 

 اَتى اػهى ثبيٕس دَٛبئكى

থিামাকির িুদনকয়দব এআ দবয়গুদ থিামরা ভাকা জাকনা। 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম নবী। এখাকন দিদন দনকজর থোন িৃলে পদবেিা 

থিদখকয় থোনদেিু চাদপকয় থিন নাআ। এটা িুদনকয়দব এেটা িাজকরবার দবয়। এেটা 

দভজ্ঞিার দবয়। রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম, এআ বাস্তবিাটাকে থমকন দনকয়কিন।  

এখাকন অক অমাকির জনে দলো রকয়কি থয, অক িেকে িে দককব থনয়া এবং 

এটাকে গ্রে েকর থনয়া - এটা কা লদরয়কির োমে। অর এর পকে বাাঁযা কা মানুকর 

ংোর। অর এআ ংোর অর ইমান িুআটা এোকে োকে না।  

থয প্রকয়াজকন দনকজকে দবনয়ী বানাকি পারকব, দনকজর ংকবাযটা, দনকজকে দনকজ ভাকা 

মকন েরাটা - এটাকে িািকি পারকব কক্বর পকে োোটা - িার জনে ম্ভব কব।  

পূবষবিষীকির অিলষ ৭  

ুক হুিাআদবয়ার ময় াাবাকয় থেরাকমর বার দদ্ধান্ত দিকা : অমরা এআ দে েরকবা 

না। অমরা যুদ্ধ েরকবা। দেন্তু রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম িাকিরকে দনকিষল 

দিকয়কিন : না। দে থমকন দনকি কব। 
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থিকখন িারা দনকজকির রাকয়র ঈপর - দনকজকির মকির ঈপর ট না থেকে রাূ 

াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম এর দদ্ধান্তকেআ থমকন দনকয়কিন। অর থমকন থনবার ফ েী 

আকি? অল্লা িা’য়াা বককিন : 

ًُب ] ُهب نهكه فهْتًذب يُّجِٛ ََّب فهتهْذ  [٩٠ٔٗإِ

থিামাকিরকে অদম ফািক মুদবন দিকয় দিাম - বি দবজয় দিকয় দিাম। এআ দবজয় 

দচকরআ থিামাকির াকি এক যাকব। [৪৮:১] 

পূবষবিষীকির অিলষ ৮ 

থিকখন, রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম দিদন অল্লার নবী য়া কত্ব াাবাকয় 

থেরামকে দনকয় মালয়ারা েরকিন। দনকজ যদি দদ্ধাকন্তর বোপাকর এেবাকর দনকজকে স্বিন্ত্র 

দককব প্রদিিা েরকিন অর স্বিন্ত্র দককব যকর রাখকিন, িাক রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ 

য়া াল্লাম দে পরামলষ েরকিন? প্রকয়াজন দিকা?  

িারপর রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম াাবাকয় থেরামকে দনকয় পরামলষ েকরকিন। 

শুযুমাে পরামলষ েকরকিনআ না বরং াাবাকয় থেরাকমর মালয়ারা নুযায়ী রাূ াল্লাল্লাহু 

অাআদ য়া াল্লাম দদ্ধান্ত গ্রে েকরকিন। অবু বের এবং ঈমর রাদযয়াল্লাহু অনহুকে 

বককিন থয,  

থিামরা িুআজন থয দবকয়র ঈপর এেমি কয় যাকব, অদম থ দবকয় অর থোন দদ্বমি 

থপাে েরকবা না। থআ দবকয় অদম দদ্ধান্ত দিকয় দিকবা। 
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থিা থিকখন, রাূ াল্লাল্লাহু অাআদ য়া াল্লাম নবী কয় কনের দদ্ধাকন্তর ঈপর 

দনকজর দদ্ধান্ত রাখকিন না। দনকজর থেকে রাদর দদ্ধান্ত দিকয় দিকচ্ছন না। এআকয থমকন 

থনয়া। অক মূ আাকমর বানীআ কা থয,  

অমরা মানকবা। দনকজর পে থেকে দেিু েরকবা না। 

থেঈ যদি থখয়া খুদল মি আবািি বকন্দ ী েকর, িারপকর থটা আবািি কব না। অর 

যদি মানেিার াকে োঈকে িো েকর, িারপর থটা পুেেিার োজ কয় যাকব। 

থনেোজ কয় যাকব।  

অর এজনে অমরা াম অক মানেোরী। মুদম েষআ কা মানেোরী। থ অক 

দনকজর থেকে চক না। থ অল্লাকে থমকন অল্লার দবযান নুযায়ী দনকজকে পদরচানা 

েকর। এটাআ কা মুদম।  

অর এআ মানেিা যার মকযে অকা না, থ অক মুদম কাআ না। ুদবযা নুযায়ী 

অদম চাম। থযটা ুদবযা কা, থটার নুরে েরাম। থযটা ুদবযা-স্বাকেষর নুযায়ী 

কা না, থটার নুরে েরাম না। এটার নাম লদরয়ি পান না।  

োকফর মুলদরেরা যি োজ েকর, ব োজ দে এরা লদরয়ি দবকরাযী েকর? এজনে দে 

িারা যখন থআ োজ েরকি, িখন দে িাকিরকে বা কব থয, িারা লদরয়কির োজ 

েরকি। না। ঐ োজগুকা িাকির মকনর দবকরাযী না দককব এবং িাকির স্বাকেষর দবপরীি না 
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দককব, থগুদ িারা েরকি। িাআ এরদ্বারা িারা পুেেবান কয় যাকব না। থনেোর কয় যাকব 

না। িখন িাকিরকে বা কব না থয,  

িারা পুেেবান - পুকেের োজ েরকি। 

অল্লা িা’য়াা অমাকিরকে অম েরার িাদফে দিন। অদমন। 

য়াাামু অাআেুম য়া রামািুল্লাদ য়া বারাোিুহু। 

------------------------------ 

 

প্রোলো : লায়া, ১৪৪০দজরী/ জুন, ২০১৯ আংকরদজ । 


